
  
Aanvraagformulier leefgeldregeling Oekraïense vluchtelingen gemeente 
Moerdijk:  
Бланк заява на отримання допомоги на проживання українських біженців у 
муніципалітеті.  
  
Ik wil gebruik maken van de leefgeldregeling Oekraïense vluchtelingen Moerdijk  
Я хочу отримувати допомогу на проживання українських біженців у 
муніципалітеті.  

  

Achternaam  
(Прізвище)  

  

Voorletters  
(Ініціали)  

  

Geboortedatum  
(Дата народження)  

  

Geslacht  
(Ч/Ж)  

□man чоловік  
□ Vrouw жінка  

BSN nummer БСН номер    

Nationaliteit національність    

Gezinssamenstelling склад 
сім‘ї  

□ gehuwd of samenwonend одружені або проживають 
разом  
  

naam van uw partner / ім‘я вашого партнера    

  
…………………………………………………  
Geboortedatum /(Дата народження)   

  
………………………………  
  
verblijft uw partner ook in Moerdijk?      
 Чи проживає ваш партнер також в Moerdijk?   

□ Ja так   □  Nee ні  
   
□ alleenstaand самотній  

  



Verblijfadres  
Straat en huisnummer  
(Адреса проживання  
вулиця і номер будинку)  

  
  
  
  

Postcode (Індекс)    

Plaats  
(Населений пункт)  

  

Telefoonnummer  
(Номер телефону)  

  

Soort opvang  
(Вид притулку)  

□ Gemeentelijke opvang (pand van de 

gemeente)  
   Муніципальний притулок   

□ Particuliere opvang (bij iemand in huis 

of particuliere woonruimte)  
    Приватний притулок (у когось вдома 
або у приватному будинку )  

Ingeschreven in BRP  
(Basisregistratie Personen)  
(Зареєстровані у базовій реєстрації 
осіб)  

□ JA   □ NEE  

Так / Ні  
Bij NEE     ->  Schrijf u eerst in!  
Якщо НІ, тоді ви повинні спочатку 
зареєструватись  

Heeft u inkomsten uit werk? Маєте ви 
дохід з вашої роботи?  

□ JA, ТАК 
……………………………………………………     
□ NEE НІ  

Is er al een einddatum van uw verzoek 
om leefgeld bekend? Чи є дата 
завершення вашого запиту на виплату 
допомоги на проживання?  

□ JA, ТАК …- …- 2022        
Reden : причина : 
………………………………………………  
   
  

□ NEE НІ  

   
Deze aanvraag is ook voor mijn minderjarige kinderen (= onder 18 jaar) die bij mij 
verblijven*  
Ця заява також призначена для моїх неповнолітніх дітей (= до 18 років), які 
проживають зі мною.*  
  
JA (ТАК) / NEE (НІ)  

Achternaam  
(Прізвище)  

  

Voorletters  
(Ініціали)  

  

Geboortedatum    



(Дата народження)  

Jongen/meisje хлопчик/дівчинка    

BSN nummer БСН номер    

Nationaliteit Національність    

  

Achternaam  
(Прізвище)  

  

Voorletters  
(Ініціали)  

  

Geboortedatum  
(Дата народження)  

  

Jongen/meisje хлопчик/дівчинка    

BSN nummer БСН номер    

Nationaliteit Національність    

  

Achternaam  
(Прізвище)  

  

Voorletters  
(Ініціали)  

  

Geboortedatum  
(Дата народження)  

  

Jongen/meisje хлопчик/дівчинка    

BSN nummer БСН номер    

Nationaliteit Національність    

  

Achternaam  
(Прізвище)  

  

Voorletters  
(Ініціали)  

  

Geboortedatum  
(Дата народження)  

  

Jongen/meisje хлопчик/дівчинка    

BSN nummer БСН номер    

Nationaliteit Національність    
  

*Kinderen opgeven bij één van de ouders/verzorgers  
* Діти реєструються з одним із батьків/опікунів  

➔Kopie identiteitsbewijzen bijvoegen  

➔ Додайте копію посвідчення особи  
  
Leefgeld uitbetalen op:   

Виплачуйте гроші на проживання на:  
  



Naam Bank:  

Назва банку:  
  

  

IBAN-rekeningnummer:   
Банківський рахунок IBAN:  
  

  

Ten naamstelling rekeningen:  

На ім‘я:  
  
  

  

  
• Kopie bankpas bijvoegen!   

• Додайте копію банківської картки!  
  
Als mijn situatie anders wordt geef ik dat door via vluchtelingen@moerdijk.nl  
Verandering zijn:  

• Verhuizing  

• Werk  

• Wijziging gezinssamenstelling  

• Wijziging telefoonnummer of emailadres  

Via vluchtelingen@moerdijk.nl kan ik ook vragen stellen.  

  
Якщо моя ситуація зміниться, я повідомлю вам за адресою 
vluchtelingen@moerdijk.nl   
Зміни це:  
- Переїзд  
- Робота  
- Зміна складу сім'ї  
- Зміна номеру телефона або адреси електронної пошти  
Якщо у вас виникнуть питання, ви можете надіслати їх 
на   vluchtelingen@moerdijk.nl.  
  
Plaats  
(Місто) Moerdijk  
   
Datum (Дата) …………………………………………..  
   
Handtekening  
(Підпис)  
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Beslissing op aanvraag leefgeld  

Рішення про надання допомоги  
   
De startdatum van uw leefgeld is/  

Дата початку вашої допомоги на проживання: …………….......2022 рік.  

  
Het maandbedrag dat u ontvangt, zolang uw situatie en de regeling niet veranderd is    
Щомісячна сума, яку ви отримуєте, якщо ваша ситуація та схема не змінилися, є  
  

Totaal / Всього   € ……………………  

   
Dit maand bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:  

Ця місячна сума складається з таких компонентів:  
  

- aantal personen: …   x   € 205 voor voedsel (indien niet in natura uitgekeerd)  

кількість осіб € 205 євро на харчування (якщо не виплачено в натуральній 
формі)  

  
- aantal personen: …   x  €   55 voor persoonlijke verzorging en kleding  

кількість людей:  € 55 на особисту (гігієну та одяг)  

   
Extra vergoeding bij particuliere opvang:  

Додаткова компенсація, якщо ви проживаєте у приватному притулку, складається з:  
  

- aantal personen: …  x € 215 woonvergoeding volwassenen  

кількість осіб  € 215 євро допомога на проживання дорослих  
  

- aantal personen: … x  €   55 woonvergoeding kind   

кількість осіб:    €   55 допомога на проживання дитини  
   

  

0 De aan u toekomende leefgelduitkering wordt maandelijks aan u uitbetaald op IBAN-
rekeningnummer/   

Допомога на проживання, яка належить вам, виплачуватиметься вам щомісяця 
на номер рахунку IBAN:   

………………………….………………………  
  



0 De aan u toekomende leefgelduitkering wordt maandelijks aan u uitbetaald op een 
prepaid pinpas. Deze prepaid pinpas krijgt u te leen van gemeente Moerdijk. Op deze 
prepaid pinpas kan GEEN salaris worden gestort. Zodra u en een eigen 
bankrekeningnummer heeft kunnen openen meldt u dit bij de gemeente via 
vluchtelingen@moerdijk.nl. De prepaid pinpas brengt u vervolgens zo spoedig mogelijk 
terug naar het gemeentehuis. Het nummer van uw prepaid pinpas is: ………………………  
Допомога на проживання, яка вам належить, виплачується щомісяця на передплачену дебетову 
картку. Ви можете отримати цю передплачену дебетову картку в муніципалітеті Мурдейк. На 
цю передплачену дебетову картку НЕ можна нараховувати заробітну плату. Як тільки ви 
зможете відкрити свій власний номер банківського рахунку, ви повинні повідомити про це 
муніципалітету за адресою vluchtelingen@moerdijk.nl. Ви повинні повернути передплачену 
дебетову картку до ратуші якомога швидше. Номер вашої передплаченої дебетової картки: 
…………..  

  
  

Datum beslissing /Дата прийняття рішення…………………………  
  

De Burgemeester van de gemeente Moerdijk   
namens deze,  

   
  
Medewerker gemeente Moerdijk  

/Співробітник муніципалітету Розендал  
  

Bezwaarclausule   
Bent u het niet eens met ons besluit? Neem dan eerst contact op 
vluchtelingen@moerdijk.nl. Wij proberen dan eerst om samen met u een oplossing te 
vinden. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u formeel bezwaar maken. Doe dat binnen 
zes weken na datum op dit besluit. Kijk op www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep voor een 
uitleg hoe u bezwaar kunt maken.  
  
Заперечення  
Ви не згодні з нашим рішенням? Будь ласка, спочатку зв’яжіться з 
vluchtelingen@moerdijk.nl Спочатку ми разом з вами спробуємо знайти рішення. Якщо ми 
не зможемо розібратися разом? Тоді ви можете зробити офіційне заперечення. Зробіть 
це протягом шести тижнів з дати прийняття цього рішення. Відвідайте 
www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep, щоб дізнатися, як ви можете заперечити.  
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